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ทิราโน่ – เซนต์มอริส – อนิส์บรูค – นั่งเคเบิล้คาร์พชิิตยอดเขาสตูไบ 
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โอเมอราเมอเกา – ทะเลสาบซูริค – ลูเซิร์น 

ช้อปป้ิงเอ้าท์เล่ต์ – ทะเลสาบโคโม่ – มหาวหิารดูโอโม่มิลาน 
*** เมนพิูเศษ .... ขาหมเูยอรมนั เสิรฟ์พรอ้มเบียรต์น้ต าหรบั  ***  
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  9-16 พ.ค. / 23-30 พ.ค. 2563 (49,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – มิลำน 
 

23.50 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 9 

เคำนเ์ตอรแ์ถว T  สำยกำรบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์ (EK .. EMIRATES AIRLINE) 
....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครื่องบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    มลิำน – ทริำโน ่
 

03.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรต  โดยเท่ียวบินท่ี  EK 377 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 45 นำท)ี 

06.55 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.45 น. ออกเดินทำงสู่กรุงมิลำน  ประเทศอิตำลี  โดยเท่ียวบินท่ี  EK 205 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  7 ชัว่โมง 10 นำท)ี 

14.20 น. เดินทำงถึง เมอืงมลิำน เมืองศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ และกำรพำณิชย์ทำงภำคเหนือของอิตำลี ซึ่ง

ผสมผสำนไปด้วยอำคำรแบบสมยัใหม่และเก่ำ ตั้งอยู่รวมกันอย่ำงกลมกลืน 
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(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงทรีำโน่ เมืองเล็ก ๆ ทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลี เป็นเมืองชำยแดน

ระหว่ำงประเทศอิตำลี และประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

(ระยะทำงประมำณ  201  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  CENTRALE  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง ทริำโน่ – เซนตม์อรทิซ ์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ –  

 อนิสบ์รคู  (ออสเตรยี) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเซนตม์อรทิซ์ เมืองตำกอำกำศ และศูนย์กลำงกีฬำสกี ท่ีมีชื่อเสียงระดบั

โลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรฐัเกรำบึนเดิน เป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุด และอยู่ทำงตะวันออกสุดของ

ประเทศ ตั้งอยู่บนยอดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขำแอลป์ นอกจำกนี้แล้วเมืองตำกอำกำศแห่งนี้ยังเคย

ได้รับเลือกให้เป็นสถำนท่ีแข่งขันกีฬำโอลิมปิคฤดหูนำวถึง 2 ครั้งอีกด้วย 

(ระยะทำงประมำณ  120  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นชม เมอืงเซนตม์อรทิซ ์ สมัผัสวิวทิวทัศน์อันงดงำมของเทือกเขำและตัว

เมือง ถ่ำยรูปคู่กับควำมงดงำมของทะเลสำบเซนต์มอริทซ์ หรอืเดินเล่นชมเมืองท่ี จตัรุสัใจกลำง

เมอืง เป็นท่ีตั้งของบรรดำร้ำนค้ำแบรนด์เนมต่ำง ๆ สนุกกับกำรช้อปปิ้งจบัจ่ำยซื้อของบนถนน

ย่ำนกำรค้ำ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงอนิสบ์รคู เมืองหลวงรฐัทโีรล ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำอิน 

อินส์บรูคแปลว่ำสะพำนแห่งแม่น้ ำอิน มีลักษณะเป็นท่ีรำบแคบ ๆ แทรกตัวอยู่ระหว่ำงเทือกเขำ

แอลป์ เป็นสถำนท่ีท่ีเคยใช้จดักำรแข่งขันกีฬำโอลมิปิคฤดูหนำวถึง 2 ครั้ง เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่

กลำงธรรมชำติ ท่ีสวยงำมด้วยภูเขำท่ีปกคลุมด้วยหิมะตลอดท้ังปี  

(ระยะทำงประมำณ  189  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 45 นำที) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเท่ียวชม จตัรุสักลำงเมอืง ท่ีซึ่งนักท่องเท่ียวต่ำงหลั่งไหลมำชม ระเบยีงหลงัคำทองค ำ 

ซึ่งสร้ำงข้ึนในสมัยโกธิคตอนปลำย ประดบัด้วยแผน่ทองแดงเคลือบทอง 

2,657 แผ่น สร้ำงในสมัยกษัตริย์แม็กซิมิเลียนท่ี 1 โดยด ำริใช้เป็นท่ี

ประทับชมกำรแสดงต่ำง ๆ ท่ีลำนหน้ำมุข ต่อมำระเบียงได้รับกำรตกแต่ง

แบบปูนป้ัน แบบบำรอ็คตอนปลำย นอกจำกนี้ท่ำนยังสำมำรถช้อปปิ้ง

เครื่องคริสตัล ร้ำนชวำรอฟสก้ี ท่ีเป็นต้นก ำเนิดท่ีนี่ และมีชื่อเสียงท่ีสุดใน

โลก ซึ่งนักท่องเท่ียวคนไทยส่วนใหญ่ท่ีมำเยือนจะคุ้นเคยเป็นอย่ำงดี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  RAMADA TIVOLI  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง อนิสบ์รคู – ยอดเขำสตไูบ –  

 โอเบอรำมเมอรเ์กำ (เยอรมนั) – ฟสุเซน่ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ "แควน้ทโิรล" (Tirol) อยู่ท่ำมวงล้อมของเทือกเขำแอลป์อันสูงตระหง่ำนและมี

พื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชำติท่ีโดดเด่นและงดงำม 

(ระยะทำงประมำณ  27  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนข้ึนเคเบิ้ลคำร์สู่ ยอดเขำสตไูบ ยอดเขำท่ีควำมสูง 

3,400 เมตร ในเขตแนวเทือกเขำ บรุนน์เนอร์ท่ีอยู่ระหว่ำงออสเตรยีและ

อิตำลี ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดท้ังปี ท่ำนจะได้สัมผัสกับบรรยำกำศของยอดเขำ 

ให้ท่ำนสนุกสนำนเพลิดเพลินไปกับ กำรเล่นหิมะบนลำนหิมะท่ีกว้ำงไกล ดื่ม
ด่ ำไปกับบรรยำกำศอันแสนบริสุทธ์ิ ทัศนียภำพอันงดงำมของธรรมชำติ 

โดยรอบบันทึกภำพไว้ในควำมทรงจ ำอันแสนประทับใจกับครั้งนี้ท่ีเม้ำท์สตูไบ 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโอเบอรำมเมอรเ์กำ ผ่ำนชม โรงละครเดอะแพสชัน่เพลย์ ซึ่งถือวำ่เป็น

เวทีกลำงแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จุคนได้ถึง 4,800 คน 

(ระยะทำงประมำณ  97  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฟสุเซน่ เมืองท่ีตั้งอยู่ทำงแคว้นบำวำเรยีตอนใต้ของเยอรมนี ติดชำยแดน

ออสเตรีย ท่ีมีควำมงดงำมทำงด้ำนทัศนียภำพอันเป็นท่ีกล่ำวถึงในนำมของป่ำด ำ เป็นท่ีตั้งของ

ปรำสำทนอยชวำนสไตล์ และปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำ รำยล้อมด้วยทะเลสำบถึง 5 แห่ง 

(ระยะทำงประมำณ  48  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 
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18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  EURO PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์– ซรูคิ  (สวติเซอรแ์ลนด์) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงเป็นรถมินิบัสข้ึนสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์ เดินทำงลัดเลำะไปตำม

เส้นทำงไหล่เขำสู่สะพำนควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจดุชมวิวปรำสำทท่ีดีท่ีสุด ชมควำม

สวยงำมของป่ำไม ้ และบำ้นพักสไตล์ชำเล่ยท่ี์ประดบัประดำไปด้วยดอกไม้

หลำกหลำยส ี ชมทิวทัศน์อันงดงำมของตัวปรำสำทท่ีโดดเด่น มีทะเลสำบและธำร

น้ ำล้อมรอบ จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชมภำยในตัวปรำสำท ท่ีตกแต่งไว้อย่ำงอลังกำร 

และสวยงำมท่ีสุด ดั่งปรำกฎในโปสเตอร์ท่ัวไป ปรำสำทนี้สร้ำงในคริสต์ศตวรรษท่ี 

18–19 รัชสมัยของพระเจ้ำลุดวิกท่ี 2 ตำมจินตนำกำรของคีตกวีชำวเยอรมนี ริชำร์

ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่พระทัย ชมห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ใน

กำรแสดงโอเปร่ำและคอนเสิร์ต รับฟงัเรื่องรำวอันน่ำสลดใจของผู้ท่ีสร้ำง

ปรำสำทแห่งนี้ ชมควำมงดงำมของปรำสำทท่ียำกเกินกว่ำจะบรรยำย แม้กระท่ัง

รำชำกำรต์ูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ ำลองแบบ ไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อันเปรยีบเสมือน 

สัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร  (พเิศษ : ขำหมเูยอรมนั+เบยีร)์ 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ นครซรูิค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เป็นเมืองท่ี

ส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ ศูนย์กลำงกำรเงิน เศรษฐกิจและกำรธนำคำรของยุโรป ซึ่งมอบชีวิตชีวำ

ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำกนั้น น ำท่ำนชม ววิทะเลสำบซรูคิ ซูริค

เป็นเมืองท่ีมีท ำเลท่ีตั้งอันงดงำม ตั้งอยู่ริมทะเลสำบซูริค ครอบคลุมตั้งแต่

เมืองซูริคเรื่อยไปจนถึงแคนตอนซังต์กัลเลน โดยมีแม่น้ ำลิมมตัิ (Limmat) 

ไหลผ่ำน และยังเคยเป็นท่ีตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์มำนำนกว่ำ 7000 ปี

ทีเดียว จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชม โบสถเ์ซนตป์เีตอร ์ นี้สันนิษฐำนว่ำตัว

โบสถ์หลังเก่ำสรำ้งมำตั้งแต่รำวศตวรรษท่ี 8 ต่อมำมีกำรบูรณะปรบัปรุง

สองครั้งคือ ในศตวรรษท่ี 13 ปี 1705 ตลอดยุคกลำง ด้ำนหลังหน้ำตำ่ง

บนหลังคำยอดแหลมของโบสถ์ คือท่ีพักของยำมรักษำกำรณ์ประจ ำเมือง 

ซึ่งจะคอยระแวดระวังภัยต่ำง ๆ โดยเฉพำะ   ไฟไหม้ โดยจะคอยมองมำ

จำกหน้ำต่ำงทุก ๆ 15 นำที เพื่อเตือนก่อนเกิดเหตุร้ำย ซึ่งหำกเกิดเหตุ

นอกจำกจะส่งเสียงเตือนแล้วยังจะมีกำรแขวนธงเป็นสัญญำณด้วย ตัว

โบสถ์นั้นตั้งลึกเข้ำไปในจัตุรัส St.Peterhofstatt สร้ำงตำมสถำปตัยกรรมแบบโรมำเนสก์ ท่ี

หอคอยมีหน้ำปดันำฬิกำท่ีว่ำกันว่ำเปน็หนำ้ปดันำฬกิำของโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกด้วย  

(ระยะทำงประมำณ  239  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 30 นำที) 
 

 (*** อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  DORMERO AIRPORT ZURICH  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    ซรูคิ – ลเูซริน์ – เอ้ำทเ์ลต่ ์– โคโม ่ (อติำล)ี 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงลเูซริน์ เมืองตำกอำกำศริมทะเลสำปท่ีโด่งดงัของสวิส และยังมี

ควำมส ำคัญในด้ำนกำรก่อก ำเนิดสมำพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริม

ทะเลสำบขนำดใหญ่ท่ีชื่อว่ำ เวียวำลด์สแตร์ทเตอร์ อนัหมำยถึงทะเลสำบสี่

พันธรัฐ จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ อนสุำวรยีส์งิหโ์ตแกะสลกั ริมหน้ำผำ

สัญลักษณ์แห่งควำมกล้ำหำญ ซื่อสัตย ์และเสียสละ ท่ีถูกสร้ำงข้ึนเพื่อเป็น

เกียรติแด่ทหำรสวิสท่ีเสียชีวิตจำกกำรปกป้องพระรำชวังตุยเลอลีสใน

ฝรั่งเศส จำกนั้น น ำท่ำนชม สะพำนไมช้ำเปล เป็นสะพำนไม้ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด

ในลูเซิร์น ท่ีมีอำยุกว่ำ 800 ปี ทอดตัวข้ำมแม่น้ ำรอยส์ และท่ีมีชื่อเสียงไป

ท่ัวโลกและมีชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น เป็นสะพำนไม้ท่ีมีหลังคำคลุมตลอด 

จำกนั้น ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งท่ีมีร้ำนตัวแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำ

ชื่อดัง (ฮอยเออร์, กุชชี่, โรแล็กซ์, โอเมก้ำ, ลองยนิ, สว๊อท ฯลฯ) อำทิ 

ร้ำนบุคเคอเรอร์,     กือเบอลิน, เอ็มบำสซี่ ร้ำนขำยของท่ีระลึก...มดีพับ

ทหำรสวิส, ช็อคโกแล็ต, และช้อปปิ้งสินค้ำชั้นดีท่ีมีชื่อเสียง 

(ระยะทำงประมำณ  52  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 
 

 (*** อำหำรกลำงวนั  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

13.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ์ทำวน ์เอำ้ทเ์ลท มอลล์ สวรรค์ส ำหรับนักช้อป ซึ่งตั้งอยู่ทำงภำคใต้ของ

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และอยู่ไม่ไกลจำกประเทศอิตำลี เป็นเอ๊ำท์เลท

ใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้ำนค้ำกว่ำ 160 ร้ำน สินค้ำคุณภำพดี ลดรำคำ

ระหว่ำง 30-70% จำกรำคำขำยปลีก เช่น ของใช้ในครัวเรือน แว่นตำ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอิตำลี รองเท้ำ กระเป๋ำ อุปกรณ์กีฬำ แฟชั่นแบรนด์

แนมชื่อดงัอำทิ เช่น D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin 

Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Versace, Valentino 

และ อื่น ๆ อีกมำกมำย นอกจำกนี้ บริเวณฟ๊อกซ์ทำวน์ยังมีซุปเปอร์มำร์

เก็ตชื่อดัง COOP ท่ีท่ำนสำมำรถเลอืกซ้ือผลไม้ ขนม หรือช็อคโกแลตต่ำง 

ๆ ไดต้ำมอัธยำศยัอีกด้วย 

(ระยะทำงประมำณ  185  กิโลเมตร 

ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 45 นำที) 
 

 (*** อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงมุ่งสู่พรมแดนสวิตเซอร์แลนด์-อิตำลสีู่ เมอืงโคโม ่ในประเทศอิตำลี  

(ระยะทำงประมำณ  18  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำที) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  JUST LOMAZZO FIERA  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    โคโม ่– มิลำน – กรงุเทพฯ  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชมเมืองโคโม่ ซึ่งเป็น

เมืองริมทะเลสำบอันทรงเสน่ห์ และมี

ควำมสวยงำม จนได้รับกำรขนำน

นำมว่ำ บิวตี้ควีน หรือรำชินีผู้สง่ำ

งำม เป็นทะเลสำบสีเทอควอยซ์ ตัด

กับเทือกเขำแอล์ปอันเป็นฉำกหลัง  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงมลิำน เมอืงศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ และกำรพำณิชย์ทำงภำคเหนือของ

อิตำลี ซึ่งผสมผสำนไปด้วยอำคำรแบบสมัยใหม่และเก่ำ ตั้งอยู่รวมกันอยำ่งกลมกลืน 

(ระยะทำงประมำณ  50  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำสู่จุดศูนย์กลำงอันศักดิส์ิทธ์ิ คือ ดูโอโม ่ มหำวหิำรแหง่เมอืงมลิำน มหำวิหำรแบบ

กอธิคท่ีใหญ่เป็นอันดบัสำมในยุโรป สร้ำงในปี 1386 ด้ำนนอกมีหลังคำยอดเรยีวแหลมจ ำนวน 

135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจำกทุกยุคทุกสมัยกว่ำ 2,245 ชิ้น บนสุดมี

รูปป้ันทองขนำด 4 เมตร ของพระแม่มำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู ่อิสระให้ท่ำน

ได้ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึก แล้วผ่ำนชมแกลลอเรีย วคิเตอร์ เอ็มมำนูเอ็ล 

อำคำรกระจกท่ีเก่ำแก่ และมีควำมสวยงำม หลังจำกนั้น ชมโรงละคร

โอเปร่ำ ลำสกำล่ำ ชมรูปปั้นของ ลีโอนำโด ดำวินชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดัง 

จำกนั้น อิสระให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำชั้นน ำของอิตำลีอย่ำงจุใจ ซึ่งท่ำน

สำมำรถเลือกซ้ือสินค้ำแฟชั่นชั้นน ำตำ่ง ๆ ของอิตำลีได้ ณ ย่ำนช้อปปิ้งหลังดโูอโม่ อำทิเช่น 

Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton, Valentino, Cartier, Chanel, Moschino, Hermés, D&G, 

Tod's, Prada, Bulgari, Chopard, H&M, Zara, … 

17.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

22.20 น. ออกเดินทำงสู่เมอืงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรบัเอมิเรตส ์ โดยเท่ียวบินท่ี  EK 092 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง) 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

06.25 น. เดินทำงถึงกรุงดูไบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  EK 372 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง) 

18.55 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ……………… 
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****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณคม / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

 สกลุเงนิ อติำล ี ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

 

     ไฟฟำ้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม  
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลเูซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สต็อกโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหม่กอ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลท่ีมี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่อติำล ี
 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ท่ีเหลืออำยเุกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุนัขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เทำ่นัน้...)  ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ ***จ ำเป็นต้องใช้ท้ัง 2 อย่ำงประกอบกัน***  (โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ท้ังสิ้น) 

- จดหมำยรับรองแบงค์ออกโดยธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษ (Bank Certificate) ออกมำไมเ่กนิ 15 วนั (นบั

จำกวนัทีพ่นกังำนขำยแจง้ควิยืน่วซีำ่) ส ำหรับท่ำนท่ีออกสปอนเซอร์รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ให้กับครอบครัว แสดงสำยสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสำรแสดงเห็นควำมสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบำ้น หรือ

ทะเบียนสมรส .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ท่ำน  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพยย์้อนหลัง 4 เดือน (สมุดบัญชีเล่มเดียวกับท่ีไปขอจดหมำยรับรอง

สถำนะทำงกำรเงินออกจำกธนำคำร Bank Certificate) (อพัเดทกอ่นยืน่วซีำ่ 7 วนั) ไม่รบับัญชีเงินฝำก

ประจ ำ, บัญชีกระแสรำยวัน ควรเลือกบัญชีท่ีมีกำรเข้ำออกเงินอย่ำงสม่ ำเสมอ ไมต่้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 

6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอท่ีครอบคลุมกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ...1...ชุด 

6. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์      

6.1 ถ้ำเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำ/มำรดำ หรือเดินทำงไปกับบิดำ/มำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ต้องขอหนงัสือ

ยินยอมจำกทำงส ำนักงำนเขตว่ำยินยอมให้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศ (แล้วต้องระบุด้วยวำ่เดินทำงกับใคร) 

จำกนั้น ให้ท่ำนน ำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศฉบับจริงนี้ ไปประทับตรำท่ีกรมกำรกงสุลให้

เสร็จเรียบร้อยก่อนน ำมำยื่น มิฉะนั้นทำงศูนย์ยื่นวีซำ่ VFS จะไม่รับยื่นเอกสำรโดยเด็ดขำด  

6.2 ถ้ำเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำ ต้องท ำจดหมำยชี้แจงด้วยว่ำเด็กเดินทำงไปกับใคร มีควำมสัมพันธ์

เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค้ำเขียนชี้แจงข้ึนมำ) 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ VFS GLOBAL อิตำล ี

ที่อยู่  อำคำรจำมจรุ ีสแควร ์เดอะพลำซำ่ “ชัน้ 4” หอ้ง 404-405  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

สถำนีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถำนสีำมยำ่น” ทำงออกประตทูี ่2 
 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

ทำงสถำนทตูอติำล ี ไมอ่นญุำตใิหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ต้องมำ

ตำมวันนัดหมำยของทำง VFS 

เท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ 

อย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ

ให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  
 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
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อตัรำคำ่บริกำร .... อติำล-ีสวสิ-เยอรมนั-ออสเตรีย  8  วนั  (EK) 

   

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรอื 3 ท่ำน) ท่ำนละ   49,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม        12,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรยีกเงนิคนืได ้ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)  =  ท่ำนละ 12 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั) =  ท่ำนละ 800 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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